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Protokoll styrelsemöte
Linköpings Koloniträdgårdar
4 juni 2019
Närvarande

Patrik Flisbäck, ordförande
Örjan Roos, kassör (via telefon)
Carina Boberg Lürén, Ullevi
Samir Barsom, Ullevi
Riad Salem, Ullevi
Annette Ingvarsson, Valla
Roger Carlsson, Valla
Åsa Andersson, Emmalund
Karolin Edoff, Emmalund
Terese Johansson, Ådala

Ej närvarande

Per Kustvik, Ådala
Gun-Britt Lambert, Ådala
Humlan Svensson, Valla
Eva Westerlund, Emmalund

1.Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2.Godkännande av dagordning
Styrelsen fastställde den föreslagna dagordningen.
3.Val av sekreterare och protokolljusterare
Styrelsen valde Annette Ingvarsson att skriva dagens protokoll, Terese Johansson och Carina
Boberg Lürén som protokolljusterare.
4.Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll. Endast Örjan var närvarande vid andra visningen av
Heatweed demo. Kolonister från Ådala är intresserade av Heatweed.
5.Ekonomi
5.1 Finns i nuläget ingen aktuell rapport. Örjan räknar med en rapport till julimötet. Roger
påpekade att det inte finns något styrelsebeslut på el indragning i “garaget” på Valla som
kostade ca 12000 kr. Denna åtgärd är utförd av den förra styrelsen varför frågan inte är akttuell
för sittande styrelse.
5.2 Underhållsplaner
Områdena har skickat in underhållsplaner men dom behöver kompletteras med uppskattad
kostnad för de olika åtgärderna som behöver göras. Emmalund undrade om det gick att få ut
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ett “förskott” för att kunna komma igång med en del aktiviteter. Svar nej, om något behöver
lagas kontaktas personalen.
5.3 Personnummer
Vid adressändring på nya kolonister ska även personnumret skrivas in.
5.4 Medlemslistor
Registret uppdateras kontinuerligt i vårt nya system.
6.Arbetsutskottet (AU)
6.1 Förbundsmötet
Patrik och Örjan har 28 maj träffat Helena och Pierre i Stockholm på förbundet. Vid detta möte
blev det mest diskussioner om var vi som förening står och vad våra medlemmar beslutat.
Förbundet framförde sin syn på saken och vi gick igenom de stadgar som förbundet har i frågan
om hur ett utträde ska gå till. Några saker som kom fram vid dagens möte:
• Förbundet medgav att frågan om att träda ur förbundet och motionshanteringen är
korrekt utifrån våra stadgar.
• Förbundet vänder sin verksamhet till/mot regionerna och föreningarna inte enskilda
medlemmar.
• Förbundet anser att vår förening är för stor.
Efter mötet har Patrik efterfrågat ett antal dokument från förbundet, ännu idag vid dagens
möte utan resultat. Ett viktigt dokument är det som säger att vi de facto är medlemmar.
Frågan tas upp på nästa styrelsemöte i juli.
6.2 Tekniska verken
Vid ett möte på Ullevi med TV diskuterades olika möjliga lösningar på att få bättre och
effektivare hantering av avfall. Vid mötet bestämdes att den gamla containern ska bytas ut.
Nytt möte ska ske under säsongen för att få ett helhetsgrepp på avfall och hushålls sopor.
6.3 Arrenderutiner
Örjan påminner om att endast en person kan finnas angivna på arrendekontrakten.
7. Skrivelser
7.1 LK-Bygglovskontoret U 144
På lotten U144 har det funnits flera växthus, vilket anmälts till kommunen. Ärendet är nu utrett
och avslutat då kolonist har tagit bort det felaktiga och följer nu byggreglerna.
7.2 LK-Bygglovskontoret – Garaget på Valla
Vi har ännu inte fått svar på vårt slutbesked, kvarstår.
7.3 Länstyrelsen - Potatiskräfta
Vi har inte fått svar på vår överklagan, kvarstår.
8.Områdesrapporter
Emmalund: Haft områdesmöte. Arbetar med åtgärdsplanen. Bina är flyttade närmare
skötarens bostad. Tombolan är ommålad. Fritidsföreningen ska presentera sig
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lördagen 8 juni för kolonisterna.
Ullevi: Inte haft områdesmöte. Stångåstaden och Hyresgästföreningen så kontaktad Ullevi som
resulterade i en höstmarknad som kommer arrangeras på lördagarna i augusti där kolonisterna
får ställa ut stånd vid sina lotter och sälja det dom odlat. Kiosken kommer att prov öppnas
ibland. Marknadsförs till deras hyresgäster av (Stångåstaden och Hyresgästföreningen) att dom
är välkomna att besöka Ullevi. Fri parkering under några timmar första lördagen i augusti. Patrik
kontaktar parkeringsbolaget. Cykelbanan är blockerad för biltrafik. Nationaldagsfest anordnas
med tal, mat och musik, alla välkomna. Renovering av dusch pågår och kostnaden kommer
försäkringsbolaget att ta. Skyltar kommer att sättas upp med 48 timmars parkering sedan ska
bilen flyttas.
Valla: Var lugnt områdesmöte. Trivselkommittén anordnade städdag ca 22 personer deltog.
Fritidsföreningen har startat upp med lite olika aktiviteter bl.a. egentillverkad nationalbakelse
som serveras med kaffe/saft på nationaldagen till självkostnadspris.
Ådala: Haft områdesmöte och även städdag där ca 60 personer deltog. Vill samarbeta med
Emmalund med vissa aktiviteter. Skyltar efterfrågades av kolonister “hur man rastar hunden”.
9.Byggtillstånd
Emmalund:
E12-Portabelt växthus (monteras i lådor), Örjan deltar inte i detta ärende.
E051-Vindskydd vid tomtgräns önskades. Godkänns ej får sättas in 35 cm.
E135-altan med skärmtak? Lotten behöver först mätas.
E148 - ny stuga är på gång
Ullevi:
U117 & U172 ombyggnad. Får inte stå några stugor på lotterna då de är för små.
Valla:
V059 - Altan
V409 - Tillbyggnad förråd
V435 - Tillbyggnad upp till 30 kvm.
Ådala:
Å043 - Tillbyggnad förråd
Å079 – Renovering allmän
10.Odlingslotters storlekar
Behöver mätas och ses över under sommaren.
11.Parkering på lotten
Cykel, moped och motorcykel är tillåtet att parkera på lotten. Varje område bör ha anvisad
parkering för MC.
12.Bankbyte
Patrik och Örjan har träffat Max på Handelsbanken och gått igenom ett affärsförslag. Styrelsen
beslöt att byta bank enligt förslaget. En uppläggningsavgift på 5.000kr faktureras. Nordea och
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plusgirot avslutas vid årsskiftet 2019.
13.Hembud
Styrelsen resonerade över hembud och hur vi ska hantera detta för att följa lagen. Information
om vad detta innebär kommer att anslås på områdena och även i våra digitala kanaler.
14.Nya frågor
När är det befogat för skriftlig varning? När kolonist blivit tillsagd ett par gånger och även
ordförande har sagt till kolonist och inget händer. Läge att skicka ut skriftlig varning.
15.Mötets avslutande
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det för avslutat.

Protokollförare
Annette Ingvarsson

Ordförande
Patrik Flisbäck

Justerare
Terese Johansson

Justerare
Carina Boberg Lürén

